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مفهوم آفرینش و قربانى در یک متن جدلى ارمنى

دکتر شروین وکیلى

پژوهشگر و نویسنده

پیش درآمد

اِزنیک کوقباتسى یکى از مهم  ترین نویسندگان صدر مسیحیت و مؤلفان دوران ساسانى است 

که در کشور ارمنستان امروزى مى زیست. اِزنیک یکى از بنیان  گذاران کلیساى متمرکز ارامنه به 

شمار مى  آید. او همان کسى است که براى نخستین بار انجیل  ها را به زبان ارمنى ترجمه کرد و با 

توجه به دانش عمیقى که در زبان  هاى متفاوت و آرا و عقاید دینى ملل گوناگون داشت، کوششى 

جدلى را براى به کرسى نشاندن مسیحیت در میان مردم ارمنستان آغاز کرد و به سرانجام رساند.

به احتمال زیاد اِزنیک در اواخر قرن پنجم میالدى درگذشته است، بنابراین دوران فعالیت 

او را باید با کشمکش میان زرتشتیان و مسیحیان در ارمنستان هم  زمان دانست. از اِزنیک رساله 

جدلى مشهورى به یادگار مانده به نام «ابطال فرقه ها» (اِگ ْهتس اََغندوتس1) که به نام «دربارة 

خداوند» هم مشهور است و هدف از نگارش آن ابطال باورهاى ایرانى و به ویژه کیش زروانى 

بوده است.2 تاریخ نگارش آن را مى  توان به میانه قرن پنجم میالدى منسوب دانست. این رساله 

1. Eg hts aghandots
2. Eznik, 1998: 145-202.



در کل چهار بخش دارد که در بخش دوم آن و طى بیست و هشت بند به نقد آراى ایرانیان در 

مورد زروان و اهورامزدا و اهریمن مربوط مى  شود.1 به ویژه بخشى که ویژة اسطورة زروان است 

بسیار اهمیت دارد. رساله اِزنیک در حال حاضر، مفصل  ترین و کامل  ترین گزارش از آیین زروانى 

قرن بیستم مورد توجه پژوهشگران  اوایل  در  این رساله  به حساب مى  آید.  دوران ساسانى  در 

تاخته است، باید روایتى متفاوت  ابراز شد که گفتمانى که رساله بدان  نظر  این  قرار گرفت و 

با زرتشتى گرِى راست کیش قلمداد شود.2 زنر گزارش ازنیک را یکى از چهار روایِت موجود از 

که  است  اساطیرى  روایت  پیچیده ترین  و  زروان مفصل ترین  اسطورة  زروان مى داند.3  اسطورة 

نشان داد که  با تحلیل آن  و مى توان  مانده است  باقى  باستان  ما از جهان  براى  دربارة زمان 

مفاهیمى پیچیده و فلسفى در بافِت اساطیرى آن رمزگذارى شده اند.4 

فارسى  زبان  به  ایروان  و شهر  ارمنستان  در  بار  نخستین  متن «ابطال فرقه ها» را براى 

کتاب  نخست  فصل  در  رجبى  پرویز  دکتر  را  ترجمه  این  از  شده  ویرایش  شکلى  برگرداندند. 

اولى که  تنها به دالیل اطالعات دست  این رساله نه  «هزاره  هاى گمشده» نقل کرده است.5 

در مورد آیین پرستش زروان و اساطیر مربوط به این ایزد کهن ایرانى به دست مى  دهد، بلکه 

به خاطر لحن جدلى  اش و به دلیل شیوه برخورد آرا و عقاید در این دوراِن ابتدایِى شکل  گیرى 

مسیحیت قابل بررسى و شایسته توجه است.

در نوشتار کنونى، من به رویکرد اِزنیک به مسیحیت چندان توجهى ندارم بلکه بیشتر این 

متن را به عنوان گفتمانى جدلى تحلیل مى  کنم. گفتمانى که به تعارضى در بین پیش فرض هاى 

میان مسیحیان، زرتشتیان و پیروان آیین زروان تأکید دارد. متن اِزنیک مانند تمام نوشتارهاِى 

جدلِى دینِى دیگر، به نقاط تعارض، شکاف  هاى معنایى و باطل  نماهایى که در درون گفتمان هاى 

امور  و  منطقى  ناسازه  هاى  تا  مى  کوشد  جدلى  شکلى  به  و  مى  کند  تأکید  دارد،  وجود  رقیب 

از  این شیوه  از  آنچه که  دهد.  نشان  را  مخالف  گفتمان  گرفته شده در  پیش فرض  غیرعقالنى 

جدل  نویسى مى  توان آموخت آن است که معموًال آن کسى که خود به نوشتن جدل  نامه اشتغال 

دارد، پیش فرض هایى دیگر و چارچوب ذهنى متفاوتى را معموًال با همان درجه از عدم عقالنیت 

و ناسازگارى منطقى در ذهن دارد.

1. Eznik, 1986: 35-49.
2. Carriere, 1900.
3. Zaehner, 1955: 419.

4. وکیلى، 1391: 33-54.
5. رجبى، 1382.
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هر  که  یافت  خواهیم  چنین  بنگریم،  موضوع  به  شالوده  شکنانه  نگاهى  با  بخواهیم  اگر 

پیش فرض ها،  یک  هر  که  گفتمان  هایى  است.  متعارض  گفتمان  دو  تالقى  نقطه  جدلى  متن 

مفاهیم پایه، جفت  هاى متضاد منطقى و جفت  هاى متضاد معنایى پایه و روندهاى استداللى و 

دارند که  نظر اهمیت  این  از  را حمل مى  کنند. متون جدلى1  چارچوب  هاى اعتقادى ویژه خود 

کشمکش میان این پیش فرض ها و نقاط برهم  افتادگى و افتراق این عناصر استداللى و منطقى را 

نمایش مى  دهند. آنچه که در این پژوهش آماج کرده  ام، نشان دادن آن است که مفاهیم پایه  اى 

مانند آفرینش، قربانى، خداوند، امر مقدس و انسان در دوران ساسانى چگونه در چارچوب  هاى 

ایران،  پارسیان  رایج در میان  زرتشتى-زروانى  روم و در نگرش  ارمنستان و  مسیحى رایج در 

صورت  بندى مى  شده است. اِزنیک با نگارش متنى به نسبت دانشورانه و بسیار جدلى و توفنده بر 

ضد زروانیان، این لطف را به ما کرده که چارچوب  هاى منطقى حاکم بر نگرش زروانى و نگرش 

خویشتن را به شکلى آشکار و عریان در برابر چشمان ما به نمایش بگذارد و این چیزى است که 

براى بازشناسى مفاهیم پایه جارى در ادیان باستانى ایرانى از جمله مسیحیت، بدان نیاز داریم.

مرورى بر داستان زروان 

اِزنیک نخستین بند از رساله جدلى خود را، با بازگو کردن فشرده و سریع داستان زروان آغاز 

مى  کند. او چنین مى گوید که از دید زروانیان، پیش از آفرینش آسمان و زمین تنها حقیقتى که 

وجود داشت زروان بود. زروان زبان پهلوى به شکل َزروان نیز ثبت شده و زمان معنا مى  دهد. 
اِزنیک اسطورة زروان را چنین بازگو مى  کند:2

پیش از پیدایش آسمان  ها و زمین، زروان براى مدت هزار سال نیایش کرد و ریاضت به خود 

هموار کرد تا صاحب فرزندى شود. آنگاه پس از هزار سال ریاضت و نیایش، در مورد این که به 

راستى صاحب فرزند خواهد شد یا نه، دچار شک و تردید شد. از ریاضت و نیایش او، اهورامزدا 

این ترتیب زروان که  زاده شد و از شکى که گریبان  گیرش شده بود، اهریمن به دنیا آمد. به 

اهریمن و هورَمزد را در شکم خود داشت، وجود هر دو را حس کرد و با خویش گفت که هرکس 

این  پادشاهى جهان را به وى خواهد داد. اهورامزدا  زودتر از بدنش خارج شود و متولد گردد، 

موضوع را دریافت و موضوع خود را با اهریمن در میان نهاد. آنگاه اهریمن شکم زروان را درید 

و از آن خارج شد. زروان به اهریمن گفت کیستى؟ تو را نمى  شناسم و اهریمن گفت که منم 

1. Polemic
2. Eznik, 1986: 36-37.
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فرزند تو. زروان گفت من براى زادن فرزندى روشن و نورانى و خوش  بو قربانى مى  کردم؛ اما تو 

موجودى بدبو و تیره هستى، از این رو فرزند من نیستى. آنگاه اهورامزدا به دنیا آمد و از آنجا 

که نورانى و خوش  بو بود، به عنوان فرزند خلف زروان پذیرفته شد. زروان بَرَسم یعنى شاخه  اى 

را که براى مراسم قربانى به کار مى  رود، به اهورامزدا داد و به او گفت تا به حال من براى زاده 

شدن تو قربانى مى  کردم و حاال تو باید براى من قربانى کنى. در این میان اهریمن نزد زروان 

ِگله گذارد که بنا بر تصمیمى که داشته و قولى که داده باید آن کس که نخست زاده مى  شود را 

به پادشاهى برگزیند و این نخست  زاده کسى جز اهریمن نیست. زروان در نهایت براى نشکستن 

عهد خود، تاج سلطنت جهان را به مدت نُه هزار سال به اهریمن بخشید؛ اما همان زمان گوشزد 

کرد که در نهایت، پادشاهى گیتى و پادشاهى مینو بر عهده هرمزد خواهد بود و اهریمن تنها 

براى مدتى متناهى و کوتاه یعنى نُه هزار سال بر این قلمرو فرمان خواهد راند.

به این ترتیب اِزنیک در بند نخست رساله خود، به عناصر اصلى اسطورة زروان اشاره کرده 

است. این عناصر عبارت اند از: خود زروان که پیش از هر چیز موجود بود؛ اهورامزدا که موجودى 

نیکو و خالق نیکى  ها بود و اهریمن که موجودى بدکردار بود و شکل ظاهرى این دو که بسته به 

نورانى و تیره بودن و خوش  بو یا بدبو بودنشان تعریف مى  شد؛ کنش زروان که ریاضت کشیدن، 

نیایش کردن و قربانى گزاردن بود؛ و در نهایت عهد و پیمان زروان با دو فرزندش که منتهى به 

نه هزار سال پادشاهى اهریمن و دادن بَرَسم به هرمزد شد. اِزنیک در همین متن روایت مى  کند 

که پس از بخشیده شدن تاج پادشاهى زمین به اهریمن، اهورامزدا و اهریمن هر یک به آفرینش 

موجوداتى دست بردند. هر آنچه که اهریمن آفریده بود، ناقص و کژ و پلید بود و هر آنچه که 

هرمزد آفریده بود، نیکو و راست و هموار؛ و به این ترتیب آفرینش گیتى آغاز شد.

اِزنیک در رده بندى که پس از این بند آغازین مى  آید، عناصر گوناگوِن نام  برده را یک به یک 

مورد حمله قرار داده و نامعقول و نادرست بودن آن را مورد تأکید قرار مى  دهد. در دومین بند از 

رساله، اِزنیک به شباهت میان آراى مانویان و مغان پارسى تأکید مى  کند. از دید او آرا و باورهاى 

مغان پارسى -که زروانیان نیز در میانشان هستند- با مانویان یکسان است و هر دو به چارچوب 

نظرى و آیین و دینى مشابه باور دارند؛ با این تفاوت که مانى براى پرهیز از اتهام و برچسب 

شهوت پرستى  اي که به پارسیان منسوب مى  شد، اخالقى پرهیزگرانه و مخالف با لذت  گرایى را 

تبلیغ مى  کرده است. با این وجود اِزنیک از شباهت آراى میان این دو آیین، فهرستى به دست 

مى  دهد. پیش از هر چیز آن که هر دو این ادیان به آفتاب پرستى، به دو بُن گرایى و ثنویت و 
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به این نکته که ماده داراى روح است، باور دارند. تفاوتى که اِزنیک در میان مانویان و مغان 

تشخیص مى دهد، آن است که مانى معتقد بود که زایش هستى به شکل خودبه خود و پیشینى 

دوران  تا  دیدگاه  این  داده،  نشان  خود  زیباى  در کتاب  اذکایى  دکتر  چنان که  است.  داده  رخ 

زکریاى رازى به قوت تمام باقى بود و او نیز به پیروى از مانى مادة برسازندة هستى (هیولى) 

را امرى قدیم مى  دانست و نه حادث.1 درحالى که از اسطوره زروان چنین بر مى آید که آفرینش 

آسمان  ها و زمین و حتى آفرینش خدایان بعد از قربانى هاى زروان همچون امرى حادث تحقق 

یافته اند.

     فهرست شباهت  هایى که اِزنیک از این دو آیین به دست مى  دهد، قابل تأمل است. به احتمال 

زیاد، آفتاب  پرستى به اهمیت مهر یا خورشید و هم  چنین آتش در آیین مانى و آیین زروانى و 

زرتشتى داللت مى  کند. در همۀ این آیین  ها، یعنى هم در چارچوب پارسیان که زرتشتى  گرى و 

زروانى  گرى را در بر مى  گیرد و هم در آیین مانى، خورشید و نور عالمت اهورامزدا و عالمت امر 

مقدس تلقى مى  شود. آتش که نماد زمینِى خورشید آسمانى است نیز، شکلى گیتیانه از این امر 

مینویى تلقى مى شود. به این ترتیب آفتاب  پرستى از سویى با بزرگ داشتن ایزد مهر همراه است 

و از سوى دیگر به اهمیت و نقش مفهوم روشنایى در این دو آیین داللت دارد. دو بُن گرایى 

که مورد نظر اِزنیک است، چنان که گفتیم در نگرش زروانى و زرتشتى به شکلى خفیف  تر از 

و تفسیر سرودهاى خود  زند گاهان  در مورد  کتابى دیگر که  مانوى دیده مى  شود. در  نگرش 

امر مستقل  دو  به  واقع  کار در  ابتداى  در  بُن گرایى  دو  این  نشان دادم که  پرداخته  ام،  زرتشت 

داللت نمى  کرده بلکه بر هستى و نیستى امر مقدس یعنى به شکلى از یکتاپرستى افراطى مربوط 

به  زروانى  آیین  در  کم  اِزنیک است، دست  نظر  وجود ضدیتى که مورد  این  با  مى  شده است. 

روشنى دیده مى  شود. هرمزد و اهریمن نه همچون امرى که نشانگر هستى و نیستى باشند، بلکه 

همچون دو برادر همزاد از دل زروان زاییده مى  شوند. از این رو شکلى از دو بُن گرایى دست کم 

در نگرش زروانى منسوب به زرتشتیان، در دوران اِزنیک وجود داشته است.

باور که ماده داراى روح است، بسیار جاى تأمل دارد. صاحب روح  این  اِزنیک به  اشارة 

این بند یا بدان معنا است که  ماده یکى از دو معناى زیر را مى  تواند به خود بگیرد.  پنداشتن 

مانویان و زروانیان به ادغام روح در ماده باور داشتند؛ یعنى فکر مى  کردند که امور روحانى به 

امور مادى قابل تحویل هستند که در این حالت با شکلى از ماده  گرایى افراطى روبه رو هستیم؛ 

1. اذکایى، 1382.
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شکلى که شاید در آیین مزدکى تجلى یافته باشد. سویۀ دیگر این باور، مى  تواند این باشد که 

ماده امرى روحانى است؛ یعنى ماده امرى است که بُن و ریشه  اش به امور مینویى بازمى  گردد. 

این شکل از همسان پندارِى ماده و روح، در متون زرتشتى اولیه مانند گاهان دیده نمى  شود؛ 

برعکس اگر بتوان دو بُن گرایى  اي در گاهان سراغ کرد، به تمایز افراطى و نوبنیاد میان گیتى و 

مینو یعنى امر آسمانى و امر زمینى مربوط مى  شود.

با این وجود مى  دانیم که در نگرش مانویان تمایزى جدى میان ماده که امرى کثیف و پلید 

و آفریده اهریمن پنداشته مى  شد و روح که امرى روشن و سبک و اهورایى فرض مى  شد، وجود 

داشته است. این تمایز میان ماده و روح اتفاقاً شکل اولیه نگرش گنوستیکى و نگاه صوفیان نیز 

محسوب مى  شود. بنابراین چنین مى  نماید که اِزنیک در اشاره به این که مانویان نیز ماده و روح 

را یکسان مى پنداشتند، به خطا رفته باشد. ادغام ماده و روح در آیین زرتشتى متأخر به شکلى 

دیده مى شود که در نهایت در قالب دین مزدکى به حالتى مادى  گرایانه و افراطى منتهى مى شود. 

شواهدى وجود دارد که آیین زروانى نیز به شکلى از این ادغام ماده و روح باور داشته است، 

چنان که موبدان زروانى و مغان هوادار آیین زروان را تا حدودى ملحد و ماده  گرا مى پنداشته  اند، 

و داده هاى فراوانى هست که نشان مى دهد ایشان به شکلى از جبرانگارى مکانیستى و ماده گرا 

باور داشته اند و آراى حکیمانى مانند زکریاى رازى از ایشان متأثر بوده است.1  

اِزنیک در بند دوم رساله  اش بر مى  آید آن است که به سبک تمام  نکته  اى که از سخن 

کسانى که جدل  نامه مى  نویسند، کوشیده است تا تمام مخالفان خود را در قالب یک چارچوب و 

سرمشق بنیادین بگنجاند و با رد کردن این چارچوب عمومى، تمام مخالفان را با یک تیر از پاى 

درآورد. واقعیت امر آن است که نگرش مانوى نسبت به آن چه که اِزنیک از زروانیان مى گوید 

دیگر اگر قرار شود آیین زروانى، آیین زرتشتى  است. به عبارت  نزدیک  تر  به مسیحیت  بسیار 

اولیه، آیین مانوى و آیین مسیحى را در کنار یکدیگر بنشانیم و به رده  بندى و مقایسه شباهت  ها 

و تفاوت  هایشان دست یازیم، به این نتیجه خواهیم رسید که آیین مانوى بیش ترین شباهت را به 

آیین مسیحى دارد. هر دو این نگرش  ها به دو بُن گرایى، به وجود فرزند خداوند که اتفاقاً عیسى 

هم نامیده مى  شود و به پرهیز شدید از لذت باور دارند. در مقابل، نگرش زروانى بیشتر به آیین 

زرتشتى شباهت دارد و حتى به نگرش زرتشتى اولیه نیز نزدیک است، هرچند چند خداگرایى 

موجود در آن با یکتاپرستى افراطى گاهانى همخوانى ندارد.

1. اذکایى، 1382.
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صفات خداوند 

او  زروان مى  پردازد.  در مورد مفهوم  فلسفى  و  بحثى کالمى  به  بند سوم رساله  اش  در  اِزنیک 

نخست مى  پرسد که آیا زروان کامل است یا ناقص؟ آشکار است که او مفهوم زروان را همچون 

علت  العلل در فلسفه اسالمى بعدى در نظر مى  گیرد. کامل بودن زروان بدان معنا است که اِزنیک 

مفهومى بسط یافته و انتزاعى از خداوند را در نظر دارد و آن را همچون علت  العلل و علتى کامل 

براى همه چیز در نظر مى  گیرد. اِزنیک مى  پرسد که اگر زروان کامل است، پس چرا آفرینش 

آسمان  ها و زمین را خود به انجام نرساند و خواستار فرزندى بود که او آفرینش  گر هستى باشد؟ 

دیگرى  از  را  بالندگى  چرا  و  مى  کرد  قربانى  چرا  داشت،  وجود  راستى  به  بودن  این کامل  اگر 

طلب مى  کرد؛ مگر نه آن که زروان مى توانست خود بالنده باشد و در مقام ایزد خود همه چیز را 

بیافریند؟ سایر ایرادهایى که اِزنیک در این بند مى  گیرد چندان اهمیتى ندارند. مثًال مى  پرسد که 

چطور زروان پیش از زاییده شدن اهورامزدا به او نام داد و چرا نفهمید که یکى از فرزندانى که 

در شکم دارد شر است و دیگرى نیک؟ چرا آن فرزند شر را نابود نکرد و چرا اهریمن پس از زاده 

شدن توسط پدرش زروان، شناخته نشد؟ چرا تاج پادشاهى گیتى را به اهریمن داد درحالى که 

مى  توانست چنین نکند و چرا اهورامزدا به این حکم پدرش گردن نهاد، درحالى که مى  دانست 

اهریمن در نهایت بندگان و مخلوقاتش را آزار خواهد کرد و به بدى و پلیدى در جهان دست 

خواهد یازید؟

بحثى که اِزنیک در این بند پیش مى  کشد، دو سویۀ متفاوت دارد. به ویژه سویۀ نخست براى 

ما بسیار اهمیت دارد چرا که به تصویر متفاوت خداوند در آیین مسیحیت آغازین و آیین هاى 

ایرانى همان دوران پاى مى  فشارد. همچنین ایرادهاى دیگرى نیز در این بند مطرح مى شود. مثًال 

این که چطور پیش از آفرینش ماه و خورشید، هزار سال سنجیده مى  شده است؟ یا چگونه پیش 

از آن که آسمان  ها و زمین به وجود بیایند، عمل قربانى انجام مى  گرفت؟ پرسش اِزنیک این است 

که زروان در کجا عمل قربانى را انجام مى  داد درحالى که هنوز مکان زاییده نشده بود؟ همچنین 

در شرایطى که گیاه و جانوران هنوز زاییده نشده بودند و خلق طبیعت به دست اهورامزدا هنوز 

تحقق نیافته بود، چگونه دسته بَرَسم و مراسم قربانى وجود داشته است؟

این موارد که مورد انتقاد و بحث اِزنیک هستند، در نهایت به آنجا مى  رسند که در این بند، 

اِزنیک نتیجه مى    گیرد که زروان در واقع پهلوانى بوده که در دوران زرتشت محبوب مردمان و 

زبانزد و نام  آور شده؛ و پیروان زرتشت او را همچون خدایى برکشیده اند و در این کار انگیزه  اى 
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ارائه مى  دهد،  زروانى  اِزنیک از آیین  واقع تفسیرى که  نداشته اند. در  جز ترویج فسق و فجور 

تفسیرى تاریخى (اوِهِمریستى) و درعین حال دشمن  خویانه است. اِزنیک از سویى مفهوم زروان 

را به مفهومى تاریخى و اساطیرى مانند پهلوانى باستانى فرو مى  کاهد و از سوى دیگر نیت ُمبِدع 

این آیین را، به امرى منفى و پلید مانند ترویج فسق و فجور منسوب مى  کند. ناگفته نماند که 

اِزنیک خطاهاى تاریخى فراوانى نیز مرتکب شده است. به عنوان مثال زرتشت را نخستین موبد 

و مغ مروج زروان مى  داند، درحالى که مى دانیم این چنین نیست و آیین زروانى به احتمال زیاد 

ایران زمین ریشه داشته است و در تماس با کیش فلسفى  پیشازرتشتى است و در نیمۀ غربى 

زرتشت که از ایران شرقى برخاسته بود، چارچوب فلسفى و به ویژه دستاوردهاى اخترشناحتى 

مغان را وام گیرى کرد و به فرقه اى در درون دین زرتشتى تبدیل شد. به احتمال زیاد مفهوم 

زروان و آیین  هاى زروانى بعدها با بسط یافتن دین زرتشتى به نیمۀ غربى ایران زمین، در درون 

این دین ادغام شده و با آیین  هاى آن آمیخته  اند. 

     اگر از این ایرادهاى جزیى بگذریم، به هستۀ مرکزى بحث اِزنیک در این بند از رساله  اش 

و  زرتشتیان  و  مسیحیان  متفاوت  برداشِت  که  چرا  دارد  اهمیت  مرکزى  هستۀ  این  مى رسیم. 

باید  خداوند  مى  پندارد  اِزنیک  است که  مى  دهد. آشکار  به دست  خداوند  مفهوم  از  را  زروانیان 

امرى ایستا، ثابت و تغییرناپذیر باشد. او کمال را در علت  العلل بودن مى  جوید؛ یعنی اعتقاد دارد 

خداوند باید امرى ثابت، ایستا، فراگیر، تمام و حائز تمام نیکى  ها و سجایاى اخالقى باشد. البته 

این تصویر از خداوند، تصویرى زرتشتى است؛ یعنى براى نخستین بار در گاهان که سروده  هاى 

خود زرتشت است، به این تصویر فراگیر، عمومى و اخالقى از خداوند بر مى  خوریم. اما آشکار 

است که چنین تصویرى یکتاپرستانه و اخالقى از خداوند در آیین زروانى دیده نمى  شود. اتفاقاً 

جدلى که اِزنیک بر اسطورة زروان وارد مى  کند، نشانگر آن است که خداوند در مفهوم مسیحى 

و زرتشتى کلمه، امرى انتزاعى، فرارونده، یگانه و تام و تمام است. درحالى که گویا زروانیان به 

چنین تصویرى از خداوند باور نداشته اند. با مرور اسطورة زروان آشکار مى  شود که نگاه زروانى، 

به رونِد تکاملى در آفرینش هستى باور داشته است. چنین مى    نماید که زروان، بذرى آغازین در 

پیدایش هستى بوده است؛ اما این بذر آغازین همچون یین و یانگی بوده که هر دو سویۀ نیک و 

بد و هر دو جنبۀ حضور و غیاب، هستى و نیستى و سایر جفت  هاى متضاد معنایى را در درون خود 

مى  پرورده است. به سخنى دیگر در مقابل نگرش اِزنیک که با توجه به پیوندهایش با مسیحیت 

به خلقت از عدم باور داشت و شکلى دفعى و ناگهانى از آفرینش را توسط ایزدى همه توان و 
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همه  دان در نظر مى  گرفت، در اینجا ما با آفرینشى گام به گام، پیوسته و تکاملى روبه رو هستیم 

که به زروان منسوب مى  شود و از بُن و ریشه با آن مفهومى که در مسیحیت و خداى مورد نظِر 

اِزنیک وجود دارد، متفاوت است.

آنچه که در برداشت اِزنیک از مفهوم خداوند به روشنى دیده مى  شود، ترکیبى از دو اسطورة 

مهم و تعیین کننده در پیکربندى مفهوم خداوند در ادیان باستانى است. ترجیح مى  دهم این دو را 

به ترتیب، اسطورة اصالت و اسطورة خلوص بنامم. اسطورة اصالت بدان معنا است که بپنداریم 

رخدادهاى  تمام  و  نیک  رخدادهاى  تمام  فراگیر،  و  کامل  طور  به  یگانه،  مقدس  نیروى  یک 

هستى  بخش به جهان ملموس را پشتیبانى کرده است.

از سوى دیگر اسطورة خلوص به وجه اخالقى نیروى قدسى اشاره مى  کند. با تحلیل گاهان 

مى توان نشان داد که اسطورة خلوص براى نخستین بار در متون گاهانى مطرح شد؛ یعنى براى 

اولین بار زرتشت بود که خداوندى کامًال اخالقى را که تنها و تنها امر خیر از او سر مى  زند، در 

نظر گرفت و تبلیغ کرد. پرسش از ماهیت اخالقى خداوند پرسشى فلسفى و برون دینى است. 

یعنى از درون یک دین نمى توان اعتبار اخالقى مرکز تقدس آن دین را به پرسش کشید و در این 

مورد شک کرد. زرتشت نیز از منظرى فلسفى به خدایان جهان باستان نگریسته و ایشان را از 

زاویه اى اخالقى نقد کرده و به این ترتیب حکم به دروغین بودن و زیانکارى شان داده و به جاى 

ایشان خدایى یگانه و انتزاعى و خالص مانند اهورامزدا را پیشنهاد کرده است.1 تمام نحله هاى 

دینى و آیین هاى جهان باستان که به خدایى خالص از نظر اخالقى باور دارند یا در این مورد 

بحثى را طرح کرده اند، به طور مستقیم زیر تأثیر اندیشۀ زرتشتى قرار داشته اند.

به احتمال زیاد در مقابل اسطورة اصالت خاستگاهى چند مرکزى و منتشر داشته است. در 

اساطیر ملل و اقوام گوناگون مى  توان به ارتقاى گام به گام خدایان به مرتبۀ شاِه خدایان و خداِى 

خدایان برخورد. یک نمونه از این ارتقاى یک خداى محلى به موقعیت خداى خدایان، موقعیتى 

است که مردوك در بابِل تجربه کرد. از سوى دیگر در مصر، آتون خداى خورشید را داریم که 

براى مدتى در قرن چهاردهم پیش از میالد، همچون خداى یگانه پرستیده مى  شد. َیهوه مثال 

دیگرى است و نسخۀ جدیدتر و مترقى  تر آن که همان مسیح باشد، نیز به قدر کافى آشنا هست. 

بنابراین چنین مى  نماید که اسطورة خلوص که اخالقى بودن کامل و تام و تمام خداوند را در 

نظر مى  گیرد، نوعى ابداع ناگهانى و زرتشتى بوده باشد که به تدریج در جهان باستانى پخش 

1. وکیلى، زنِد گاهان (بى تا).
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شده؛ اما اسطورة اصالت که به وجود یک خداى برتر و فراگیر و علت  العللى عام و تام و تمام 

براى تمام رخدادهاى هستى بخش داللت مى  کند، امرى منتشر بوده باشد که در اثر تکامل گام 

به گام ادیان در جوامع باستانى حاصل آمده است. 

     در رسالۀ اِزنیک نشانه  هاى فراوانى که پشتیبان هر دو اسطوره یادشده باشند، دیده مى شوند. 

اِزنیک در بند سوم رساله اش مى  گوید که زاده شدن اهورامزدا و اهریمن که دو ماهیت اخالقى 

متضاد دارند، از دل یک خداى اولیه یعنى زروان ناممکن است. آشکار است که در این جا او به 

اسطورة خلوص اشاره مى  کند. از دید او، یک خداى ابتدایى مانند زروان که موجودى ازلى و خالق 

بوده است، نمى  تواند دو نیروى متضاد را در درون خود بپرورد. از دید اِزنیک و از دید بسیارى 

از متألهین آینده، مفهوم خداوند و مفهوم امر قدسى تنها یکى از سویه  هاى جفت  هاى متضاد 

معنایى را دربر مى  گیرد. خداوند تنها مى  تواند نیکو، پاك، روشن، اخالقى، آفریننده و راست  گو 

باشد و کامًال از قطب مقابل معنایى این عناصر یعنى از دروغ، تاریکى، بدى، زیان  کارى، نابود 

کردن و نیستى آفریدن، مبرا است. اِزنیک در بند سوم رساله  اش مى  گوید که چگونه ممکن است 

که یک چشمه، دو آب شیرین و تلخ از درون خود بیرون بدهد و چگونه ممکن است که یک 

درخت، دو میوة تلخ و شیرین به بار بیاورد. همچنین به طور مشخص به این اشاره مى  کند که 

یک رحم، هرگز قادر به زادن یک فرزند نیک و یک فرزند بد نیست. این در واقع بیان روشن و 

خالصى از این اسطوره است که مفهوم امر قدسى به لحاظ اخالقى پاك و منسجم و یکپارچه 

اولیه نیز مى  توان بازیافت.  البته اشاره  هاى دیگرى در همین مورد را در متون مسیحى  است. 

خود اِزنیک به انجیل َمتى اشاره مى کند که در باب دوازدهم، بند سى و دوم و در باب هفتم، بند 

هفدهم تا نوزدهم دقیقاً به همین مثال  ها و به همین موارد اشاره شده است. 

     در بند سوم همچنین به اشاره  هایى جانورشناختى نیز بر مى  خوریم. اِزنیک مى  گوید که هرگز 

ناممکن است که گاو، االغ بزاید یا برعکس، فرزند االغ، گاو از آب دربیاید. گرگ، هرگز میش و 

روباه نخواهد زایید (یا با روایتى دیگر، مار از اسب زاده نمى شود1) و به همین ترتیب، هر عنصر 

طبیعى و آفریده شده توسط خداوند، خلوصى را در خود دارد که آن را به نسل  هاى بعدى خود نیز 

منتقل مى  کند. اِزنیک در واقع با این تدبیر مى  خواهد نشان دهد که چنین تعمیمى به گذشته نیز 

ممکن است؛ یعنى خدایان نیز به طور هم  زمان، قادر به آفریدن و زادن دو امر نیک و بد نبوده  اند. 

     اسطورة خلوص و اسطورة اصالت را در سراسر رساله اِزنیک در جاهاى دیگر نیز مى  توان 

1. Eznik, 1986: 38.
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بازیافت. براى نمونه اِزنیک در بند ششم رساله  اش بار دیگر به این امر اشاره مى  کند که دو امر 

ضد نمى  توانند در یک خاستگاه و در یک رحم پدید آیند و رشد کنند. استداللى که او در بند 

ششم رساله  اش مى آورد، کامًال گویا است. او مى پرسد که چگونه است که دو امر متضاد در آن 

هنگام که در رحم زروان مى بالیدند و رشد مى  کردند، با یکدیگر وارد نبرد نشدند و یکدیگر را 

نابود نکردند؟ به سخنى دیگر، تلقى اسطورة خلوص گویا به اینجا برمى  گردد که فرض کنیم دو 

امر ضد نمى  توانند همنشین یکدیگر باشند و لزوماً در مجاورت یکدیگر، به فساد و نابودى امر 

مقابل خود منتهى خواهند شد.

این در شرایطى است که گویى در آیین زروان به چنین فساد تدریجى و تعارض دایمى میان 

دو امر مقابل و دو مفهوم متضاد، باورى وجود نداشته است. آشکار است که نگاه زروانى نسبتاً 

به نگاه یین و یانگ در چین شباهت دارد؛ یعنى به این امر که دو امر متضاد و دو جفت متضاد 

اهورامزدا  و  اهریمن  زایش  باشند و حتى شاید  وجود داشته  کنار یکدیگر  معنایى مى توانند در 

از دل زروان را، بتوان چنین تعبیر کرد که نیک و بد همواره همراه یکدیگر حضور دارند و در 

کنار یکدیگر است که معنا مى  یابند. چنین امرى در چارچوب مدرن ساختارگرا و در نگرش هاى 

فلسفى زبان  شناختى مدرن امرى پذیرفته شده محسوب مى شود. امروز ما مى  دانیم که هیچ یک 

از مفاهیمى که براى ذهن چنین آشنا و بدیهى مى  نمایند، بدون حضور ضد خود معنایى ندارند 

و در واقع هر آنچه داللت معنایى مى شناسیم، در مجاورت میان ضدهایى مقابل هم تفسیر و 

تعبیر مى شوند. براى مسیحیان آغازین اما، چنین تصویرى ناشناخته بوده است. از دید ایشان دو 

امر متضاد لزومًا با یکدیگر در کشمکش هستند و حضور یکى، لزوماً به غیاب دیگرى منتهى 

مى  شود.

اِزنیک در بند نهم رساله  اش به داستان دیگرى اشاره مى  کند که صورت دیگرى از همین 

اسطورة خلوص را نشان مى دهد. داستان اِزنیک به ماجرایى به نسبت ناشناخته مربوط مى  شود 

که تنها رد پاى آن را در همین رسالۀ ارمنى مى  توانیم بیابیم. داستان چنین است که اهریمن 

روزى هرمزد را براى خوردن ناهار به نزد خود فرامى خواند و اهورامزدا به همراه فرزندانش به 

یکدیگر جمع  گرد  نهار  براى خوردن  برادر  دو  ترتیب  این  به  و  پاسخ مى دهد  اهریمن  دعوت 

مى  شوند. در این هنگام، اهورامزدا دست به نهار نمى  برد و صبر مى  کند تا فرزندانش با فرزندان 

اهریمن ُکشتى بگیرند. در این هنگام، پسر اهریمن بر پسر اهورامزدا غالب مى  شود اما از آنجا 

مى  شود که  بر آن  قرار  نمى  کرد،  قضاوت  دو کشتى گیر  این  در میان  نبود و کسى  داورى  که 
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خورشید نقش داور را در این میان بر عهده بگیرد.1 این اسطوره که اِزنیک به شکلى دست و پا 

شکسته و نامنسجم روایت مى  کند، آشکارا به اسطورة جا افتاده و کهنى مربوط مى  شود که مهر، 

ایزد خورشید را، به عنوان داور غایى کشمکش  ها و حتى داور نهایى نبرد اهورامزدا و اهریمن 

فرامى  کشد. چنان که ِزنِر در کتاب «زروان: معماى زرتشتى گرى» به روشنى نشان داده است، 

زروانیان به وجود مربعى در میان خدایان قائل بوده اند و این باور تا فرقه هاى فرعى میان رودانى 

در زمان هاى متأخر نیز تداوم یافته است.2 زروان که آفریننده اولیه و زایندة اهورامزدا و اهریمن 

تلقى مى  شد، فرزندانش اهورامزدا و اهریمن که نمایندة دو قطب نیک و بد در جهان آفرینش 

بودند و نیروى چهارمى که همان مهر باشد و کشمکش میان این دو برادر همزاد را در روز پایان 

داورى مى  کند.

در متون زرتشتى نیز ردپاهاى روشنى از این نقش مهر به چشم مى  خورد، یعنی مهر همچون 

موجودى شناخته مى شود که در روز واپسین، زمان نُه هزارساله یا دوازده هزارساله نبرد اهریمن 

و اهورامزدا را نگه مى  دارد و به این ترتیب به پیروزى اهورامزدا بر حریف قائل مى    شود و در واقع 

با داورى اوست که نیروهاى نیک به پیروزى نهایى دست مى  یابند. با این وجود اِزنیک در همین 

بند پس از روایت کردن این داستان، مى  پرسد که چگونه ممکن است که اهریمن و اهورامزدا 

که با یکدیگر دشمن هستند، در کنار یکدیگر براى صرف نهار بنشینند و بنابراین گرد هم آمدن 

این دو را دلیلى براى این که این دو دشمن یکدیگر نبوده  اند، در نظر مى  گیرد. بار دیگر در این 

اِزنیک دلیل  جا مى  بینیم که حضور دو قطب متضاد معنایى مانند اهورامزدا و اهریمن، از دید 

کافى تلقى مى  شود براى آن که این دو هرگز یکدیگر را نبینند و جز نبرد و کشمکش، رابطه  اى 

در میانشان برقرار نباشد. از سوى دیگر، گویا نگرش زروانیان به نوعى ارتباط پیچیده و عمیق  تر 

میان این دو داللت داشته باشد.

چنین مى  نماید که اهریمن و اهورامزدا رابطه  اى جز نبرد دائمى با یکدیگر برقرار مى  کنند؛ 

از  شکلى  ُکشتى گرفتن  و  مى  گیرند  ُکشتى  یکدیگر  با  اهورامزدا  و  اهریمن  پسر  که  به شکلى 

نبرد قاعده مند و چارچوب  مدار بوده است. حضور داور و برگزیده شدن مهر به عنوان داور این 

کشمکش، خود نمایندة آن است که رابطۀ اهورامزدا و اهریمن تنها رابطه دو نیروى متخاصم 

ابدى و ناسازگار نیست، بلکه به کشمکش میان دو پهلوان و جنگاور شباهت دارد که کسى را به 

عنوان داور غایى خود و با توافق میان خود، برمى  گزینند.

1. زنر، 1384: 101.
2. Zaehner, 1955: 219.
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الگویى مشابه را در متون زرتشتى نیز مى  بینیم چرا که در آنجا نیز اهریمن فریب اهورامزدا 

کرانمند،  زمان  آفریدن  و  مشخص  زمانى  دادن  قرار  با  و  است  آگاه  آینده  از  که  مى  خورد  را 

است  نشانۀ آن  واقع  وجود زمانى مشخص، در  خود را در آخر زمان تضمین مى  کند.  پیروزى 

که اهریمن و اهورامزدا همچون دو پهلوان در یک چارچوب مشخص و یک مجموعه از قواعد 

حقوقى و اخالقى با یکدیگر رویارو شده  اند و حضور مهر، خود نشانگر آن است که یک داور بر 

این کشمکش نظارت مى  کند. به این ترتیب مى  بینیم آن چه که به مفهوم امر قدسى در میان 

زروانیان و زرتشتیان وجود داشته است و صفاتى که براى خداوند در این چارچوب قائل بوده  اند 

با آنچه که در مسیحیت نخستین مى  بینیم، کامًال متفاوت است. در مسیحیت نخستین، به ظاهر 

با شکلى ساده شده از مفهوم خداوند سروکار داریم؛ شکلى که همچون مفهومى انتزاعى، حضور 

ضد خود را بر نمى تابد و جز کشمکشى سطحى و یک طرفه رابطه  اى با آن برقرار نمى  کند. از 

سوى دیگر در نگرش ایرانى، اهریمن و اهورامزدا دو قطب مقابل یکدیگر تلقى مى  شوند. دو 

نیروى متضاد که در درون چارچوبى مفهومى و تحت قواعدى اخالقى و جنگاورانه با یکدیگر 

گالویز شده  اند. حضور مهر و زروان نشانگر آن است که نیروهایى خارج از این دو نیز در صحنه 

حضور دارند که هم نیروهاى آن دو را محدود مى  کنند و هم چارچوب و قواعدى به کشمکش 

میان ایشان تحمیل مى کند.

واپسین  این  نیز دیده مى  شود. در  اِزنیک  نوشتار  بند یازدهم  یادشده در  رابطۀ ساده شدة 

بنِد رساله اِزنیک که به نقد نگرش پارسیان اختصاص یافته است، مى  خوانیم که اِزنیک به نوع 

رابطۀ آفریده  هاى اهریمن و اهورامزدا با یکدیگر، نقد وارد مى کند. از دید اِزنیک پلیدى و پلشتى 

برخى از موجودات امرى ثانویه و اکتسابى است و ماهیتى ذاتى و جوهرى ندارد. اِزنیک مى پرسد 

که چگونه است که حشرات همسایۀ پروانه و الشخور در کنار پرندگان سودمند و زیبا حضور 

آفریده است،  مى  یابند؟ چگونه ممکن است آن چه که اهریمن آفریده و آن چه که اهورامزدا 

به خلق چیزى بود و  قادر  ارتباط شوند؟ و منظورش آن است که اگر شیطان  با یکدیگر وارد 

مخلوقات اهریمن موجوداتى یکسره پلید و ناپاك مى بودند، امکان نداشت که بتوانند با آن ذات 

متمایزشان در زمینۀ آفریده هاى اهورامزدا یعنى در جهان طبیعى حضورى موثر داشته باشند.

این باز نشانگر آن است که از دید اِزنیک، آنچه که به آفرینش  گر نیکى تعلق دارد، سراسر و 

یکسره نیک است و هیچ نوع ارتباطى را جز ارتباط نفى  کننده و طردکننده، با آفریده  هاى خداوند 

پلید و نیروهاى تاریکى برقرار نمى  کند. برعکس در نگرش ایرانیان گویا ارتباط میان عناصر پلید 
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و عناصر نیک، ارتباطى پیچیده بوده باشد. هر چند در نگرش زرتشتى، گاه به مفهومى عدمى 

از بدى و آفریده هاى اهریمن بر مى  خوریم، اما به نظر مى  رسد که ارتباط پیچیده و برهم کنش 

درازمدت و پیوسته میان نیروهاى نیک و بد، حتى در زمینۀ طبیعى و گسترة مخلوقات اهریمن و 

اهورامزدا نیز تداوم مى یابد. چنان که رابطۀ میان گیاهان و جانوران نیک و بد در نگرش زرتشتى 

کالسیک به روشنى صورت  بندى شده است و مى  بینیم که در آن جا به عنوان مثال مگس که 

خرفسترى پلید تلقى مى  شود، در همان زمینه  اى حضور دارد که زنبور یعنى جانورى نیک در آن 

زندگى مى  کند.

این ترتیب از دید اِزنیک تمام موجودات باید آفریدة خداوند نیک  جالب آن است که به 

اِزنیک در همین بند یازدهم خود را به دام مسئلۀ شر در ادیان یکتاپرست مى  اندازد؛  باشند و 

یعنى تفسیرش آن است که قاعدتاً یک خداى یکتا، کلیت موجودات نیک و بد را آفریده است. 

به نسبت سطحِى خود، مى  کوشد تا اهریمن را از دایره امور  به عبارت دیگر او با یکتاپرستى 

قدسى اخراج کند و کل سیطرة کاینات را براى یک امر قدسى منفرد یعنى خداوند ذخیره نماید. 

به این ترتیب خداوند آفرینندة موجودات پلید نیز تلقى مى  شود و مسئلۀ او آن است که توضیح 

دهد چگونه امر شر توسط خداوند نیک زاییده مى شود. پاسخ زرتشتیان به این پرسش آن بود 

که امر شر توسط نیرویى منفى به نام اهریمن زاده مى  شود و اهریمن با تراشیدن نیستى و با 

زادن عدم است که شر را پدید مى  آورد. اما اگر به دو اسطورة خلوص و اصالت قائل باشیم، با 

خدایى یکتا و فراگیر و عمومى سر و کار خواهیم داشت که همه چیز، از جمله امور منفى و شر 

را، آفریده است. تفسیر اِزنیک آن است که خداوند خرفسترها و موجودات پلید را براى آن آفریده 

که آدمیان احساس زبونى و رنج و ناراحتى کنند و بنابراین فروتنى و اطاعت و تبعیت از خداوند 

را پیشۀ خود سازند که آشکارا تفسیرى هم انسان  مدارانه و هم غیراخالقى از ُکنش خداوندى به 

دست مى  دهد.

قربانى 

تعارض دیگرى که درون  متن اِزنیک به روشنى دیده مى  شود، به مفهوم قربانى در آیین زروانى 

ارتباط دارد. اِزنیک بخش مهمى از انتقادهاى خود دربارة آیین زروان را، به مفهوم قربانى کردن 

شدن  بارور  براى  سال  هزار  مدت  براى  زروان  دیدیم  که  چنان  است.  داده  اختصاص  زروان 

خویشتن قربانى کرد. اِزنیک مى  پرسد که چگونه مدت هزار سال سنجیده شده است؟ چگونه 
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در غیاب گیاهان، دستۀ بَرَسم و وسایل مربوط به قربانى فراهم آمده  اند؟ چگونه در شرایطى که 

زمین و آسمان آفریده نشده بود، مکانى براى قربانى کردن وجود داشته است؟ چگونه است که 

آفرینش اهورامزدا به هزار سال قربانى کردن نیاز دارد، اما اهریمن با یک لحظه شک زاییده 

زاییده شدن اهورامزدا، بَرَسم را به او داد و قربانى کردن را به او  مى  شود؟ چرا زروان پس از 

محول کرد و چرا پس از انجام این انتقال، هرمزد به عمل قربانى کردن ادامه داد؟ یعنى چگونه 

براى  اهورامزدا  آیا  بزرگ ترین خداست؟  درعین حال خود  قربانى مى  کند و  اهورامزدا  است که 

کسى قربانى مى  کند؟ آیا او براى زروان یعنى براى پدرش، قربانى مى  کند یا براى موجودى برتر 

از خویشتن؟ تمام این پرسش  ها نشانگر آن است که در متن اساطیر زروانى، مفهومى از قربانى 

کردن وجود داشته است که در زمینۀ نظرى و دایرة فهم اِزنیک جایگاهى درخور نیافته است. 

اِزنیک آشکارا از افقى مفهومى به کلمه قربانى کردن مى  نگرد که آن را عارى از مفهوم و دچار 

تعارضات منطقى مى سازد. تفسیرى که امروز مى  توان از مفهوم قربانى کردن زروانى به دست 

داد، همان مفهوم باستانى هندوایرانى از قربانى کردن است که قربانى کردن را همچون کنشى 

آفرینش  گرانه تفسیر مى  کند. 

      چنین مى  نماید که دو تفسیر کامًال متفاوت از مفهوم قربانى در جهان باستان رواج داشته 

باشد. یکى از این دو مفهوم، همان مفهوم مرسوم و رایجى است که تا به امروز دوام آورده و 

آن مفهومى سامى است که به ویژه در میان اقوام فینیقى، یهودى و تمدن  هاى میان  رودان رواج 

داشته است. بر مبناى این تفسیر، قربانى کردن عبارت است از تغذیه کردن خدایان. کسى که 

قربانى مى  کند، موادى معموًال غذایى را براى تغذیه خدایان آماده مى  کند. عمل قربانى کردن در 

واقع غذا دادن به خدایان و بنابراین، نوعى خدمت کردن و ابراز اطاعت کردن از نیروهاى قدسى 

انسان و سوزاندن گوشت  است. در جهان باستان قربانى کردن با کشتن جانوران و حتى گاه 

برود  این مواد غذایى به آسمان  ها  بو و دود ناشى از  ایشان همراه بود، به شکلى که  و چربى 

و خدایان از این بو و از این دود بود که تغذیه مى کردند. بنابراین در یک چارچوب که دیدگاه 

سامى مفهوم قربانى کردن باشد، گرفتن جان جانوران و سوزاندن مواد غذایى گیاهى و جانورى، 

به عنوان کنشى خدمت  گزارانه و چاکرمآبانه براى تغذیه کردن خدایان قلمداد مى  شده است. از 

سوى دیگر، در چارچوب هندواروپایى با شکلى دیگر از مفهوم قربانى کردن روبه رو هستیم. در 

اوپانیشادها و در ریگ ودا به روشنى با مفهومى از قربانى کردن روبه رو مى  شویم که همچون 

عملى آفرینش  گرانه و نه خدمت گزارانه نمود مى  یابد. در حدى که گاه برهمنان ادعا مى  کنند که 
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خدایان را با عمل قربانى کردن خود آفریده  اند و نه برعکس! و این اشاره بسیار مهمى است که 

نشان مى  دهد خدایان توسط انجام مراسمى پا به صحنه وجود مى  گذارند؛ نه آن که توسط این 

مراسم تغذیه شوند و خدماتى به ایشان ارائه شود.

به سخنى دیگر چنین   مى  نماید که مفهوم قربانى کردن در چارچوب ادیان کهن سامى، 

خداوند داللت  به خدمت کردن  باشد که  بوده  و حاشیه  اى در آیین  هاى دینى  مفهومى فرعى 

چاکرمآبانه  انسانى و  قربانى کردن امرى  بنابراین  است.  را نمى  زاییده  امر قدسى  اما  مى  کرده، 

بوده که در مجاورت عظمت امر قدسى و امر آسمانى رنگ مى  باخته است.1 اما گویا در میان 

نوعى عمل  قربانى کردن، خود  داشته است. گویى  قربانى کردن مفهومى دیگر  قبایل آریایى 

ورجاوند و الهى تلقى مى شده است. آدمیان با عمل قربانى کردن در کنش خدایان سهیم شده 

و به رفتارى مقدس دست مى  زده  اند. یک برهمن با قربانى کردن، خدایان را مى  آفریند نه آن 

که ایشان را تغذیه کند؛ و مشابه این را در ادیان ایرانى نیز مى  بینیم. فرایند قربانى کردن در 

یشت ها آشکارا به جلب رضایت، جلب نظر، جلب توجه2 و حتى گاه آفریدن نیروهاى مقدس3 

داللت دارد. چنین مى  نماید که قربانى کردن اسب و گاو و گوسفند براى آناهیتا به شکلى که به 

پیروزى جنگاوران منتهى شود، نوعى مبادلۀ پایاپاى بوده است. جنگاوران براى آناهیتا قربانى 

مى  کردند و در مقابل نظر او را جلب مى  کردند. این کار وظیفۀ ایشان نبوده است، بلکه همچون 

پایاپاى و کنش سازنده و تغییردهندة جهت گیتى، تلقى مى  شده است. در ضمن  نوعى تبادل 

ارتباط پهلوانان با ایزدان از مجراى قربانى از نوع جادوى فن آورانه نبوده و سازوکارى مکانیکى 

نداشته است. چون مثًال مى بینیم که نیت قربانى کننده در روا شدن یا نشدن خواسته اش تأثیر 

دارد. طورى که مثًال آژیدهاك بعد از قربانى گذاشتن براى آناهیتا ناکام مى ماند، اما فریدون در 

همین عرصه کامیاب مى شود.

کلمۀ یشت که برچسب نام یک رده از متون اوستایى است، همان است که از ریشۀ «یَز» 

به معناى ستودن و پرستیدن برخاسته و در پارسى درى کلماتى مانند جشن و یزد و یزدان و 

ایزد را پدید آورده است. این کلمه در اوستا به معناى قربانى به کار گرفته شده است. یعنى مثًال 

مهریشت یعنى «سرود قربانى براى مهر» و «بهرام یشت» و سایر یشت ها نیز به همین ترتیب 

براى خوانده شدن در مراسم قربانى به افتخار نیروهاى مقدس زرتشتى یا پیشازرتشتى تدوین 

1. Nardo, 2006: 32.
2. نمونه اش را در مراسم قربانى پهلوانان براى آناهیتا در آبان یشت مى بینیم.

3. بنگرید به کارکرد مانتره و قربانى هاى زبان مداِر صورتبندى شده در یسنه ها.
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یارى گرانۀ  و  زاینده  مفهوم  این  که  دریافت  مى توان  متأخر  اوستاى  و  گاهان  مرور  با  شده اند. 

قربانى، در منابع زرتشتى با نام یشت و واژگان دیگِر هم ریشۀ آن نمایش داده مى شده است. 

ازنیک نیز در همین چارچوب بحث کرده و براى ارجاع به قربانى هزارسالۀ زروان از کلمۀ «َیشت 

 (س) اَرنِل» استفاده کرده، که یعنى «قربانى گزارد.» به همین ترتیب اهورامزدا را که در اثر این 

قربانى زاده شده بود، «یَشَته چین» خوانده است، یعنى «زاده شده به واسطۀ قربانى.»1 بنابراین 

ازنیک در بافتى از واژگان اوستایى و سنت هندوایرانِى قربانى داستان زروان را روایت مى کرده، 

اما آن را در چارچوبى سامى مى فهمیده و تفسیر مى کرده است.

اگر این چنین به مفهوم قربانى کردن زروان بنگریم، کل مسائلى که اِزنیک مطرح مى  کند، 

حل مى  شود. اِزنیک مى پرسد که زروان چگونه قربانى مى  کرده است؟ در بند پنجم رساله  اش 

این مفهوم که مغان معتقدند که زروان براى «هیچ کس» قربانى مى  کرده و  اشاره مى  کند به 

او اولین کسى بوده که عمل قربانى را انجام داده است. این به روشنى به آفرینش  گرایانه بودن 

مفهوم قربانى داللت مى  کند؛ یعنى آشکار است که قربانى کردن زروان در واقع شکلى از آفریدن 

محسوب مى  شده است. زروان براى خدمت کردن به کسى قربانى نمى  کرده، بلکه فعل قربانى 

کردن نوعى آیین آفریدن چیزهاى جدید بوده است؛ چنان که قربانى کردن زروان به آفریدن 

اهورامزدا نیز منتهى شد.

به همین ترتیب مى  توان به ایراد دیگر اِزنیک نیز پاسخ داد. چگونه است که اهورامزدا با هزار 

سال قربانى کردن زاده مى  شود، اما اهریمن تنها به یک لحظه شک براى زاده شدن نیاز دارد؟ 

آشکار است که از دید ایرانیان باستان، قربانى کردن فرآیند دشوار و طوالنى آفریدن و ساختن 

چیزى نو و نیک محسوب مى  شده است؛ درحالى که زاده شدن چیزهاى پلید و مفاهیم عدمى 

نیازى به این فرآیند طوالنى نداشته است. به روشنى آشکار است که فرآیند قربانى کردن با آن 

زمان طوالنى و با آن کنش دشوار و تردید برانگیزى که در زروان از آن سراغ داریم، رفتارى 

مرتبط با انضباط درونى بوده است. زروان با قربانى کردن، شکلى از منضبط بودن درونِى نفس 

خویش را به نمایش مى  گذاشته است. از این رو است که شکلی پاالیش یافته و استعالیى از وجود 

خود را در قالب اهورامزدا باز مى زاید. از سوى دیگر شاید این انضباط در فرد وجود نداشته باشد. 

بنابراین زروان به عنوان نمادى از موضوع آغازین و نمادى از آن مِن اولیه آفریننده، سویه  اي 

تاریک و منفى در خود دارد که ربطى به عمل قربانى ندارد و به سادگى بدون عمل قربانى با یک 

1. Panaino, 2004: 239
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شک ساده، یعنى با رفتارى کامًال نامنضبط و غیر آفرینش  گرایانه، پا به عرصه وجود مى  گذارد.

این تفسیر را مى توان با شرح کارل گوستاو یونگ بر داستان ایوب1 مقایسه کرد. در آنجا هم 

یونگ بردبارى ایوب و روند مقاومت وى در برابر بیداِد سرنوشت را راهى براى خودآگاه شدِن 

یهوه قلمداد مى کند. اما کامًال روشن است که ماجراى ایوب به شکلى که در عهد عتیق آمده 

و محورش شرط بندى یهوه و شیطان است، امرى یکسره غیراخالقى است. به عبارت دیگر، در 

اینجا ما با انسانى سروکار داریم که قربانى رنج و عذابى مى شود و خویشتن دارى اش به خودآگاه 

ماجرا  شدن و هویت یافتِن موجودى دیگر، یعنى آفریننده اش منتهى مى شود. در مورد زروان 

چنین نیست. یعنى کنشگرى که فعِل بردبارى و انضباط را صادر مى کند، با موجودى که در این 

روند خودآگاه مى شود و به تمایز نیک از بد دست مى یابد، یکى است. در سفر پیدایش مار به آدم 

و حوا مى گوید: «اگر به تمایز نیک از بد دست یابید، همچون خدایان خواهید شد.»2 و زروان 

همان خدایى است که با متمایز ساختن نیک و بد در اندرون خویش، به این موقعیت واال دست 

براى خویشتن ممکن  قربانى کردِن خویشتن  از مجراى  این کارى است که تنها  یافته است. 

مى شود، و این دفاعى است که مى توان در مقابل ازنیک، از نگرش زروانیان به دست داد.

به سادگى چارچوبى مفهومى  اهریمن  این ترتیب، تمایز میان زاده شدن اهورامزدا و  به 

پیدا مى کند؛ چارچوبى که در آن مفهوم قربانى کردن در معناى سامى خود به کار نمى  رود و به 

همین ترتیب در چارچوب یهودى – مسیحى مورد نظر اِزنیک اصوًال فاقد معنا و مترادف است. 

اِزنیک مترادفى براى مفهوم قربانى کردن مغانه در نظر نداشته است. از این رو است که قربانى 

کردن زروان براى هیچ کس را همچون امرى مضحک و نامفهوم در نظر مى  گیرد؛ درحالى که 

در یشت ها قربانى کردن راهى براى خلق فرهمندى و اقتدار دنیوى است که پهلوانان و ایزدان 

(حتى خود اهورامزدا) بدان دست مى یازند و در آیین   هندو نیز قربانى کردن خدایان را به عنوان 

ساز و کارى براى آفرینش بازمى یابیم.

مفهوم قربانى مورد نظر اِزنیک، یعنى مفهومى که در ادیان سامى کهن وجود داشته است، 

فراگیر  از همان اسطورة اصالت و خلوص بر مى  آید؛ یعنى در صورتى که یک نیروى مقدس 

عمومى وجود داشته باشد، نیروهاى دیگرى در جهان قابل تصور نیستند و بنابراین تمام آن چه 

که به عنوان آیین  هاى دینى انجام مى  شود، باید مستقل از آفرینش و همچون امرى فرعى در 

نظر گرفته شود. در مقابل در نگرش زروانى، با شکلى از مفهوم آفرینش و شکلى از مناسک و 

1. یونگ، 1350.
2. سفر پیدایش، باب سوم، آیۀ 5.
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آیین  هاى دینى روبه رو هستیم که به آفرینشى گام به گام، منتشر و چند الیه  اى در جهان باور 

دارد. حتى در گاهان، که افراطى  ترین متن یکتاپرستانۀ جهان باستان است، به وجود نیروهایى 

واسط مانند َوهوَمنه و اََشه قائل هستیم که نقشى واسط را در میان اهورامزدا و سایر آفریده هاى 

اهورایى ایفا مى  کنند.

داورى فرجامین

واپسین بخش از انتقادهاى اِزنیک بر زروانیان، به مفهوم قربانى و پیامدهاى آن در رابطۀ میان 

اهورامزدا و اهریمن مربوط مى شود. آشکار است که اِزنیک از چگونگى اندرکنش خدا و شیطان 

در نگرش زروانیان به دردسر افتاده است. از دید او، این که چگونه ممکن است زروان قول اولیۀ 

خود به فرزندش اهریمن را نگه دارد و تاج و تخت گیتى را به او بسپارد، غیرقابل توجیه مى  نماید. 

اِزنیک مى پرسد چگونه است که زروان با وجود این که دریافت اهریمن فرزند مورد نظر و مطلوب 

وى نیست، پادشاهى جهان را به او بخشید؟ هم  چنین چرا اهورامزدا ارتباط میان پدر و برادرش 

را به رسمیت شمرد و قول و قرار میان زروان و اهریمن را با وجود این که مى دانست به آزردن 

آفریده  هایش منتهى خواهد شد، تاب آورد و قبول کرد؟

آشکار است که در این جا نیز اِزنیک و مغان زروانى در دو چارچوب متفاوت به مفهوم قول 

و قرار و پیمان مى اندیشند. چنین مى نماید که مفهوم عهد و پیمانى که زروانیان بدان اعتقاد 

داشته  اند، مشتقى از مفهوم پیمان مهرپرستانه بوده باشد، چرا که ارتباط میان اهریمن و اهورامزدا 

و همچنین ارتباط این دو با پدرشان زروان، در چارچوب عمومى پیمان مهرى معنى مى  شود. 

به  پیمان منتهى  واقع شکلى از  اهورامزدا گزارده است در  فرزندش  قربانى  اي که زروان براى 

زایش ایزدى جدید را بازمى نماید. همچنین پس از آن که اهورامزدا زاده مى  شود، نقش میان 

این دو معکوس مى شود و زروان از او مى  خواهد که از این پس، او براى پدرش زروان قربانى 

کند. این نیز به نوعى عهد و پیمان متقابل میان پدر و فرزند شباهت دارد. اوج این ارتباِط مبتنى 

بر پیمان در این اسطوره  را هنگامى مى بینیم که زروان پیمان مى  بندد تا نخست  زاده  اش را به 

پادشاهى گیتى منسوب کند و پس از دریده شدن شکمش و بیرون آمدن اهریمن، این عهد را 

برآورده مى  کند و اهریمن را به پادشاهى بر مى گزیند. آشکار است که در این جا نوعى از ارتباط 

پایاپاى میان موجودات قدسى و مفهومى غایى و استعالیى از پیمان وجود داشته که در چارچوب 

نگرش مسیحى اِزنیک مجالى براى طرح شدن پیدا نمى  کرده است.
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     اگر بخواهیم متن نقادانۀ اِزنیک بر نگرش زروانیان را مورد تحلیل قرار دهیم، مى  بینیم که 

در واقع با گفتمانى بسیار پیچیده و الیه الیه روبه رو هستیم. در این جا اِزنیک به عنوان یک 

مسیحِى معتقد، نقدى را بر زروانیان وارد مى  آورد که خود به ظاهر فرقه  اى از زرتشتیان هستند، 

اما از یکتاپرستى افراطى و اراده مدارى تندروانۀ ایشان فاصله گرفته اند. دو بُن گرایى زرتشتى به 

هیچ عنوان به قدِر آنچه که در میان زروانیان مى  بینیم، رنگین و افراطى   نیست. در واقع اِزنیک 

در مقام یک مسیحى منتقد، شاخه  اى از زرتشتى  گرى را نقد مى کند که خود همچون نقدى بر 

زرتشتى  گرى کالسیک مى  نماید. به سخنى دیگر، متن اِزنیک متنى است که از دیدى مسیحى 

به دیدى زروانى مى  تازد که خود همچون اصالحیه اى نظرى در دید زرتشتى جلوه مى  کند و همۀ 

اینها در نهایت عناصرى از فلسفۀ خلوِص برخاسته از گاهان را در خود حمل مى  کنند.

متن اِزنیک از این روى اهمیت دارد که به عناصر مشترك میان زروانى  گرى، زرتشتى  گرى 

و مسیحى  گرى مى  تازد و چنین مى  نماید که مى  کوشد تا با مردود دانستن نسخه  هاى کهن  تر 

اولیه را تضمین کند. به عنوان  این عناصر اساطیرى، بقاي همین عناصر در نگرش مسیحى 

مثال، اِزنیک در بند دهم رساله  اش به ماجراى زایش سوشیانس مى  پردازد. چنین مى  نماید که 

نسخه  اى از این نگره در برداشت زروانیان به فرزند اهورامزدا مربوط شده باشد. چرا که اِزنیک 

مى  گوید فرزند هورمزد است که قرار است در چشمه  اى باز زاده شود و از دل باکره  اى، پس از 

هزار سال به دنیا بیاید. آشکارا این افسانه به اسطورة سه سوشیانس که از پشت زرتشت هستند، 

بازمى گردد. اِزنیک به سه رستاخیز، به فانى بودن موجود برانگیخته شده که همان خدا باشد، و 

به امانت گذاشته شدن نطفه در آب  هاى شیرین که همگى عناصرى از آیین ترکیبى زرتشتى 

و آناهیتا هستند، اشاره مى  کند. جالب آن است که خود مسیح در واقع یکى از مدعیان نقش 

سوشیانس به شمار مى  رود. به این ترتیب، آنچه که اِزنیک به عنوان امرى نامعقول و نادرست 

بدان مى  تازد، همان است که در هستۀ مرکزى آیین مورد پذیرش وى همچنان باقى است.

مسیح دقیقاً بر طبق الگویى که زرتشتیان اعالم کرده بودند، مدعى بود که از مادرى باکره 

زاده شده است؛ نطفۀ ایزدى نیرومند که از مجراى وهومنه یا روح القدس به زمین آمده، در بدن 

این  از نسل پادشاهان آمده و  مادرش رسوخ کرده است؛ و کسى است که پس از هزار سال 

بار از نسل داوود یهودى است و آمده تا آدمیان را آزاد کند. آشکارا، داستان زایش و مأموریت 

مسیح همان است که در نگرش زرتشتى به سوشیانس اطالق مى  شود؛ اما جالب است که حملۀ 

اِزنیک به برداشت زرتشتیان از همین اسطوره بر عناصرى مانند چگونگى فانى بودن خدا، چرایى 
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سه گانه بودن این رستاخیز و چگونگى مرگ اهریمن در این هنگام، اشاره نمى  کند. عناصرى که 

همگى در برداشت مسیحى از این ماجرا نیز به ُقّوت خود باقى هستند.

سایر مواردى که اِزنیک به آنها حمله مى کند، آشکارا به مفاهیم متضادى بازمى گردد که در 

سنت مسیحى و زرتشتى تعابیرى یکسره متفاوت داشته  اند. چنان که گفتیم این عناصر به طور 

عمده عبارت اند از: مفهوم زایش خداوند و زادآور بودن و بارور بودن خداوند که اتفاقاً این نیز در 

نگرش مسیحى همچنان باقى است؛ نگرش مربوط به قربانى؛ و نگرش مربوط به عهد و پیمان. 

در مورد زادآور بودن خداوند، اِزنیک در مورد این که چگونه زروان داراى فرزند شد و چگونه 

است که  فراوانى کرده است. آشکار  اشاره  هاى  را آفریدند،  و ولد جهان  زاد  از طریق  فرزندان 

اِزنیک به رابطه زادآورانه میان زروان و اهورامزدا و اهریمن نقد دارد و معترض ناممکن بودن این 

شکل از آفرینش است. چنان که در نوشتارهاى دیگرى نشان داده  ام، مفهوم آفرینش در جهان 

باستان به دو شکل عمومى معمارانه یا زادآورانه تعبیر مى  شده است؛1 یعنى خداوند یا موجوداتى 

بودند که همچون کوزه  گر یا معمار، چیزى را برمى  ساختند و مواد خامى را به شکلى جدید تبدیل 

مى  کردند، یا همچون موجوداتى زادآور و جانورگونه انگاشته مى  شدند که موجودات تازه را از دل 

خود مى  زاییدند و به این ترتیب به زادوولدى شبیه به جانداران مشغول مى  شدند. چنین مى  نماید 

که الگوى زادآورانه که به ویژه در آیین متأخر مانوى بسیار مورد توجه است، شکلى کهن  تر و 

اِزنیک به نگرش زادآورانه مى  کند، غریب به نظر  از این دو بوده باشد. حمله  اى که  ابتدایى  تر 

مى رسد چرا که در خود نگرش مسیحى نیز، مسیح فرزند خداوند پنداشته مى  شود و فرض بر آن 

است که از مجراى لقاح مطهر، به شکلى نطفۀ خداوند با مریم باکره درآمیخته است و این دقیقاً 

همان است که در اساطیر کهن نیز در چارچوب زادآورانه شاهد تکرار آن هستیم.

در مورد امر قربانى و مرکزى بودن مفهوم پیمان، آشکار است که در این جا با برداشتى 

بسیار کهن و آریایى روبه رو هستیم؛ برداشتى که آدمیان و خدایان را هم  پایه، هم  پیمان و هم 

سطح مى  داند. به این ترتیب خدایان نیز همچون آدمیان به عهد و پیمان با یکدیگر پایبند هستند 

و چنین نگرشى به شکلى از تکثر در آسمان قائل است که امر قدسى را به امورى چند مرکزى، 

چندگانه و بنابراین غیرمتمرکز تبدیل مى  کند. آن چنان که اِزنیک به خوبى در ماجراى دعوت 

ناهار اهریمن و اهورامزدا نشان داده است، وجود خدایانى که با یکدیگر عهد و پیمان مى  بندند و 

ناگزیرند این عهد و پیمان را رعایت کنند، نشانگر آن است که مفهوم تقدس و اقتدار امر قدسى 

1. وکیلى، 1391: کتاب دوم، گفتار دوم.
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در آیین  هاى آریایى کهن، حتى تا دوران اِزنیک نیز امرى منتشر و پراکنده و چندمرکزه پنداشته 

مى  شده است. از این رو است که مفهوم پیمان، مرکزیت خود را همچنان حفظ کرده است، چرا 

که تنها در میان موجوداتى هم  پایه و هم  سطح است که پیمان بستن معنا مى  یابد و داورى کردن 

و  اهورامزدا  این جا یعنى  در میان کسى که پیمان را نگه مى  دارد و پیمان شکنى مى  کند، در 

اهریمن، معنا مى  یابد.

در یک نگاه کلى گرا، رسالۀ اِزنیک نشان دهندة یکى از چرخش  گاه  هاى عمده در متون دینى 

باستانى است. اِزنیک از زاویۀ کسى سخن مى  گوید که به یک خداى مقتدر و جبار سامى معتقد 

است. خدایى که هیچ نیروى دیگرى را بر نمى  تابد و از این رو به ارتباط با هیچ موجود قدسى 

دیگرى قائل نیست. خدایى که نیازى به قربانى کردن و قربانى گرفتن ندارد، بلکه ارتباطش با 

امر قربانى تنها به خدمت و بندگِى چاپلوسانه آفریده  هایش محدود مى  شود. خدمت کردن آدمیان 

و سایر خدایان در مقابل یَهوه یا مسیح، خدمتى چاکرانه است، یعنى نوعى ارتباط یکسویه در 

رابطه خدایگان و بنده را در ذهن متبادر مى  کند.  ِهِگل  به قول  برقرار است که  این دو  میان 

ارتباطى که مى تواند به قربانى کردن فرزند (ابراهیم) یا خویشتن (ایوب) منتهى شود. در مقابل، 

آشکارا در چارچوب زروانیان و زرتشتیان این رابطه، رابطه  اى دو طرفه است؛ چنان که پیمان 

حتى در میان آدمیان و اهورامزدا نیز به قوت خود باقى است. این پیمان در نگرش زروانى به 

پیمان میان اهورا و اهریمن، ارتباط میان اهریمن و زروان و ارتباط میان اهورامزدا و زروان تکثیر 

شده است.
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